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  2012تشرين الثاين/نوفمرب  6  88/2012رقم 

  دورة تاريخية للجمعية العامة لإلنتربول في روما تدعو إلى تمتين الشراكات لمكافحة الجريمة
شارك فيها أكثر من يإذ  يف تاريخ املنظمةتُعقد أكرب دورة وهي  - للجمعية العامة لإلنرتبول 81الدورة الـ إن  -روما (إيطاليا) 

 ديداتلتبيان فيما بينها الشراكات  وإقامةالتعاون  عرى أجهزة إنفاذ القانون إىل توثيقتدعو  - بلدا 170من  مندوب 1 000
  .اجلرمية يف املستقبل والتصدي هلا بشكل مستمر

اعتمدوا لعامل ا قادةمن  100 قرابةتشرين الثاين/نوفمرب) باجتماع وزاري حضره  8-5وقد اسُتهلت هذه الدورة اليت متتد أربعة أيام (
عنف املرتبط باإلجرام يف ديد اسرتاتيجيات قابلة للتطبيق من أجل مواجهة األشكال املتغرية للون فيه بضرورة حتعالنا مشرتكا يقرّ إ

  .مواجهة فعالة العصر احلديث

رتبول يضطلع على الصعيد أن اإلن، على احلضورها تيف كلمة ألق كانتشيليريي،السيدة أناماريا  وذكرت وزيرة الداخلية اإليطالية 
اجلمعية العامة  ستنظر’’وشددت على األمهية االسرتاتيجية للجمعية العامة قائلة:  ،‘‘ال ينفك يزداد صعوبة وأمهية’’بدور  العاملي

يعد فيه من  يف وقت مل ،اليت ميكن للدول أن تتخذها ملواجهة املسائل املتصلة باجلرمية عرب الوطنية كاإلرهاب تدابرياليف لإلنرتبول 
  ‘‘. املمكن الفصل بني السياسات األمنية الداخلية واخلارجية

قد أدت اليوم بني األشخاص واجملتمعات واألسواق  املتداخلةو املتالزمة  العالقة نإالسيد كو بون هوي، رئيس اإلنرتبول، وقال 
  أكثر تعقيدا. اجلرميةمن  إىل ظهور أشكال

أننا صوت العقل وعامل التغيري  ،على حنو متزايد ،هات الفاعلة يف القطاع الصناعيالدويل واجلاجملتمع  سيعترب’’وقال السيد كو: 
لقد أيقن اإلنرتبول ضرورة التعاون مع جمموعة كبرية من الشركاء يف القطاعني العام و العامل مكانا أفضل. ن سيجعالن االلذ

  ‘‘.واخلاص ملواجهة التهديدات الناشئة، كاجلرمية البيئية وجرائم التقليد واالجتار

دورنا كأكرب منظمة فرصة لنا لتأكيد للجرمية تشكل التعقيد املتزايد  بفعلالتحديات اليت تواجهنا إن ’’وختم السيد كو بالقول: 
ونتوقع أن تزداد هذه والشراكات،  اجلديدةحاليا املنظومات واإلجراءات وقواعد البيانات واألدوات فنحن منلك عاملية للشرطة. 

  .‘‘كمـّا ونوعايف املستقبل  األدوات 

يف الكلمة االفتتاحية اليت ، يف إيطاليا رئيس الشرطة الوطنية اإليطالية واملدير العام لألمن العاممانغانيللي، املفوض أنطونيو  قالو 
شبكة  بفضل ‘‘على املدى البعيد’’لوضع خطوط توجيهية أمنية ستتيح فرصة إن اجلمعية  ألقاها أمام اجلمعية العامة لإلنرتبول،

  اإلنرتبول العاملية.

ا األمنية وأن تستخدم لغأن  يتعني على البلدان: ’’مانغانيللي وقال املفوض  كل، قبل  حنن هناو ة أمنية واحدة. تنسق سياسا
دف ضمان أمن املواطننيالتصدي لومناقشة سبل ، بأحدث أشكاله املرتبط باإلجرامالعنف لتبيان  شيء،   ‘‘.لعنف 

يف العامل أمن احلدود، واجلرمية املنظمة،  كبار موظفي إنفاذ القانونوسائر  املواضيع اليت سيناقشها رؤساء الشرطة تشمل و 
  واالستخدام املتزايد للتكنولوجيا يف إطار العمل الشرطي. ،واجلرمية السيربية ،واألعمال الفنية املسروقة، بشأن الفارين والتحقيقات


